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STROP NA POZIOMIE
KONSTRUKCJE STROPOWE

To nasz pierwszy „dach nad g ow ”. Jego znaczenie jest jednak nie tylko mentalne; 
strop jest istotnym elementem usztywniaj cym konstrukcj  budynku. To prawdziwy atle-
ta – wraz z elbetowym wie cem spina ze sob ciany ni szej kondygnacji, przenosi te
pot ne obci enia od schodów, s upów wspieraj cych wi b  dachow  oraz cian
pi tra lub poddasza. 

Do tych wa nych zada  stropu nale y doda  rol

przegrody akustycznej, wyt umiaj cej d wi ki powietrz-

ne (np. rozmowy czy g o n  muzyk ) z obu kondygna-

cji, które oddziela, a tak e poch aniaj cej bezpo rednie

ha asy uderzeniowe, b d ce skutkiem u ytkowania 

wy szego poziomu budynku (kroki, stukanie w pod og

itp.). W przypadku stropów nad piwnic , a tak e nad 

ostatni  kondygnacj  (nieogrzewan ) istotna jest rów-

nie  ich zadowalaj ca izolacyjno  cieplna. Jak wida ,

to niema o, nad wyborem stropu warto si  zatem dobrze 

zastanowi .

Wprawdzie rodzaj konstrukcji stropowej precyzyj-

nie okre la ka dy projekt budowlany, jednak uprawnio-

ny konstruktor – i tylko on – mo e dokona  na nasze 

yczenie modyfikacji w tym zakresie. Pami tajmy przy 

tym, e nie wolno nam samodzielnie zmienia  po o-

enia cian dzia owych, kominków ani s upów kon-

strukcyjnych. Elementy te powoduj  du e obci enie

konstrukcji stropowej (tzw. obci enia skupione), która 

musi mie  w tych miejscach wystarczaj c  wytrzyma-

o . Je li zale y nam na zmianach, jedynie konstruktor 

mo e zaprojektowa  odpowiadaj ce im wzmocnienia 

stropu i zagwarantowa  nam pe ne bezpiecze stwo 

u ytkowania domu. 

Decyduj ce znaczenie przy wyborze konstruk-

cji stropowej ma jej wytrzyma o  na obci enia. 

Przyjmuje si , e w budynku jednorodzinnym stan-

dardowe obci enie u ytkowe wynosi 1,5 kN/m2

(150 kG/m2). Wytrzyma o  tak  zapewniaj  wszystkie 

konstrukcje powszechnie wykorzystywane w budow-

nictwie jednorodzinnym. Wybieraj c strop, kierujemy 

si  zatem najcz ciej kosztem i atwo ci  jego wykona-

nia oraz w a ciwo ciami akustycznymi. Powinni my

tak e wzi  pod uwag  mo liwe sposoby wyko czenia

sufitu. Istotny b dzie równie  obrys zewn trzny nasze-

go domu: je li nie jest oparty wy cznie na k tach

prostych, a ciany biegn  miejscami po uku lub s

urozmaicone wykuszami, nie ka dy rodzaj stropu atwo

b dzie do tego „rysunku” dostosowa .

Ka dy strop musi by zaprojektowany przez konstruktora. W projekcie architektonicz-

no-budowlanym, stanowi cym pe n  dokumentacj  dla kierownika budowy, strop jest 

jednym z elementów kompleksowego projektu konstrukcji budynku. Je li jednak chce-

my zmieni  technologi  wykonania naszego stropu, b d my wiadomi, e w nowym 

projekcie oprócz niego musz  znale  si  wszystkie elementy konstrukcyjne, które 

z nim wspó pracuj , a tak e – ilo  niezb dnych materia ów.

PAMI TAJMY

fot. Prefbet niadowo
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Wymiary istotne w przypadku ka dego rodza-

ju stropu to jego mo liwa rozpi to  oraz grubo .

Rozpi to ci  nazywamy odleg o  pomi dzy podpo-

rami konstrukcyjnymi stropu; im jest ona wi ksza,

tym wi cej tak modnej ostatnio otwartej przestrzeni 

mo emy uzyska  pod stropem. Podpory stropu stano-

wi  najcz ciej ciany no ne. Tam, gdzie koniecznie 

chcemy si  ich pozby , zast puje si  je s upami lub pod-

ci gami (poziomymi belkami podtrzymuj cymi strop). 

Podci gi najcz ciej pozostaj  widoczne w postaci eber

pod sufitem, mo na je jednak cz ciowo lub ca kowicie

ukry  w stropie, co w pewnym stopniu komplikuje 

jego konstrukcj . Zwykle szeroko  wolnej przestrze-

ni, któr  mo emy uzyska  bez adnych dodatkowych 

zabiegów, to ok. 6 m – tak  albo podobn  rozpi to

pomi dzy podporami maj  stropy projektowane najcz -

ciej w domach jednorodzinnych.

Z rozpi to ci  i rodzajem stropu ci le zwi zana

jest jego grubo . Zale y ona tak e od przewidywane-

go obci enia u ytkowego górnej kondygnacji. Przy 

najcz ciej spotykanej rozpi to ci – 6 m – najcie -

szy b dzie monolityczny strop elbetowy (10-12 cm), 

po nim plasuje si  strop typu filigran (12-20 cm), 

a dalej kolejno: strop z prefabrykowanych p yt kana-

owych (20-24 cm), strop drewniany (20-28 cm) oraz 

g sto ebrowy (20-29 cm). Wybieraj c strop i oceniaj c

wysoko  pomieszcze  pami tajmy jednak, e do tego 

wymiaru musimy doliczy  grubo  tynku, planowanej 

pod ogi i posadzki, a tak e np. sufitu podwieszanego. 

Wszystkie one zwi kszaj  ostateczn  grubo  stropu, co 

niejednokrotnie bywa przyczyn  rozczarowania nieza-

dowalaj c  wysoko ci  wn trz.

ATWO  WYKO CZENIA

Zwi zana jest ci le z rodzajem stropu. Ka dy 

z nich ma swoj  specyfik , która czy si  z niebezpie-

cze stwem powstawania rys na suficie pod stropem 

w efekcie tzw. klawiszowania (nierównomiernego ugi-

Izolacyjno  akustyczna stropów

Któ  z nas, mieszkaj c w bloku, nie z orzeczy  ha a liwym s siadom „z góry”, gdy ich 

g o ne rozmowy b d  taneczne pl sy zak óca y cisz  nocn ? Win  za dokuczliwo

tych ekscesów nale a oby sprawiedliwie obdzieli  zarówno ich, jak i dziel cy nas od 

nich strop. O skuteczno ci wyt umiania d wi ków decyduje jego masa powierzchniowa 

– im jest ona wi ksza, tym izolacyjno  akustyczna lepsza. Najlepiej zatem izoluj  stro-

py ci kie; te o lekkiej konstrukcji maj  znacznie gorsze w a ciwo ci. Przyjmuje si , e

zadowalaj c  izolacyjno  zapewniaj  stropy 

o masie powy ej 350 kg/m2. Warunek ten 

spe niaj  jedynie stropy kana owe oraz grub-

sze odmiany konstrukcji g sto ebrowych.

Masa stropów stosowanych najcz ciej 

w budownictwie jednorodzinnym nie prze-

kracza 300 kg/m2, jest wi c niewystarczaj -

ca do zapewnienia wysokiego komfortu aku-

stycznego. Do tego pu apu najdalej lekkim 

konstrukcjom z wype nieniem kszta tkami 

styropianowymi lub pustakami keramzyto-

wymi, a tak e stropom drewnianym. atwo

jednak temu problemowi zaradzi  – wystarczy u o y  na stropie warstw  izolacji aku-

stycznej grubo ci 6-8 cm. Izolacj  tak  mo na wykona  z mi kkich p yt pil niowych lub 

styropianu elastycznego, przy czym oprócz powierzchni stropu nale y ni  pokry  niski 

pasek przy cienny wokó  ca ego pomieszczenia, tak by u o ony na niej jastrych cemen-

towy nie styka  si  ze cianami. W ten sposób powstaje tzw. pod oga p ywaj ca – jej 

oddylatowanie zapobiega przenoszeniu drga  z posadzki na konstrukcj cian i stropu. 

Grubo  warstwy izolacyjnej nale y jednak koniecznie uwzgl dni  przy planowaniu 

wysoko ci pomieszcze  górnej kondygnacji.

Poziom izolacyjno ci akustycznej definiuj  dwa parametry: 

R’A1 – który jest wska nikiem okre laj cym stopie  t umienia d wi ków przenoszonych 

przez powietrze (drga  powietrza wywo anych rozmow , muzyk , szumem urz dze

domowych, odg osami p yn cymi z radia i telewizora); im jego warto  wy sza, tym 

izolacyjno  lepsza,

L’n,w – b d cy wska nikiem znormalizowanego poziomu d wi ków uderzeniowych, 

nazywanych te  materia owymi (drga  konstrukcji spowodowanych przez kroki, stuka-

nie itp.). Okre la on ile decybeli mo e przenika  przez strop; im jego warto  ni sza,

tym lepiej.

CO W STROPIE PISZCZY

Maksymalna rozpi to  popularnych stropów

rodzaj konstrukcji stropowej rozpi to  w metrach

drewniany strop belkowy 15

drewniany strop 

belkowo- ebrowy
15

strop typu filigran 12

monolityczny strop elbetowy 7,8

strop g sto ebrowy 6-7,2

strop prefabrykowany 6

drewniany strop ebrowy 5

Wymagania i zalecenia akustyczne dla stropów

 standard podwy szony

domy jednorodzinne 

wolno stoj ce

domy bli niaki

i szeregowe

domy jednorodzinne 

wolno stoj ce

domy bli niaki

i szeregowe

R’A1 ≥ 45 dB R’A1 ≥ 45 dB R’A1 ≥ 50 dB R’A1 ≥ 45 dB

L’n,w < 63 dB L’n,w < 53 dB L’n,w < 53 dB L’n, w < 53 dB

To rodzaj elbetowej opaski wokó  ca ego budynku. Wieniec wykonuje si  na pozio-

mie stropów mi dzy kondygnacjami mieszkalnymi, a tak e na zwie czeniu wy szych

cianek kolankowych (w tym przypadku przejmuje on na siebie obci enia od wi by

dachowej). Zadaniem wie ca stropowego jest wzmocnienie po czenia stropu ze cia-

nami oraz usztywnienie ca ej konstrukcji budynku. Jego wykonanie jest niezb dne przy 

stropie typu filigran, g sto ebrowym, monolitycznym i prefabrykowanym. Tworzy go 

pas betonu zbrojony na ca ej d ugo ci czterema stalowymi pr tami grubo ci 10-12 mm. 

Pr ty musz  by  po czone strzemionami o rednicy 6 mm. Dla charakterystyki cieplnej 

domu bardzo istotne jest dok adne docieplenie ca ej zewn trznej powierzchni wie ca.

CO TO JEST WIENIEC?

P yty kana owe maj  dobr  izolacyj-

no  akustyczn  (fot. Prefabet E k)

TROCH  LICZB
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Strop monolityczny to rozwi zanie spotykane do  cz sto – cho  coraz rzadziej 

– w projektach  gotowych. Jego zalet  jest niewielka grubo  (10-12 cm), a rozpi to

– 6 m – pozwala racjonalnie rozplanowa  wn trza przeci tnej wielko ci budynku jedno-

rodzinnego. Konstrukcja stropu sk ada si  ze stalowych pr tów zbrojeniowych (zbrojenie 

g ówne) u o onych dwukierunkowo (w przypadku p yt stropowych o kszta cie kwadratu 

lub prostok ta, w którym stosunek boku d u szego do krótszego jest mniejszy ni  2:1) 

lub w jednym kierunku (w stropach o kszta cie wyd u onego prostok ta). Grubo

i zag szczenie pr tów musz  by  okre lone w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie 

g ówne uzupe nia tzw. zbrojenie rozdzielcze z pr tów o mniejszej rednicy. Do wykona-

nia stropu monolitycznego potrzebne jest pe ne deskowanie pod ca  jego powierzchni .

Mo na w tym celu wykorzysta  gotowe szalunki systemowe, dost pne w wypo yczal-

niach sprz tu budowlanego; dysponuj  nimi tak e niektóre firmy wykonawcze. W sk ad

kompletnego zestawu wchodz  p yty ze sklejki oraz stemple drewniane lub stalowe 

z mo liwo ci  regulacji wysoko ci, co bardzo upraszcza prac . Wypo yczenie szalun-

ków jest jednak do  kosztowne – za kompletne deskowanie do 1 m2 stropu zap acimy

0,8-1 z  dziennie, a potrzebne nam ono b dzie przez co najmniej 15 dni (najlepiej rozde-

skowa  strop po up ywie pe nego miesi ca). Drugi wariant – szalunek z desek drewna 

iglastego – jest znacznie ta szy niemniej, z uwagi na jego pracoch onno , wy sze

b d  koszty robocizny. Odpowiednie przyci cie wszystkich elementów i u o enie z nich 

szczelnego, równego poszycia wymaga du ej skrupulatno ci. Trudniej te  precyzyjnie 

wyliczy  ilo  potrzebnego materia u. Mo e to zrobi  kierownik budowy albo majster 

na podstawie rozpi to ci i przewidywanego ci aru stropu oraz wysoko ci kondygnacji 

podstropowej. Zwykle wi kszo  drewna pochodz cego z deskowania stropu mo na

wykorzysta  na pó niejszym etapie budowy – np. do wznoszenia rusztowa . U o one na 

deskowaniu zbrojenie zalewa si  betonem klasy okre lonej w projekcie budynku. 

Strop g sto ebrowy to najpopularniejszy rodzaj konstrukcji. Cieszy si  uznaniem zarów-

no projektantów, jak i inwestorów, którzy cz sto wskazuj  go jako wariant zast pczy dla 

np. stropu elbetowego. Dzi ki stosunkowo niewielkiej wadze elementów atwo go u o-

y , nie wymaga u ycia ci kiego sprz tu budow-

lanego, ograniczone te  jest w jego przypadku 

zapotrzebowanie na beton i drewno szalunkowe. 

Na jego konstrukcj  sk adaj  si  belki no ne

(prefabrykowane ebra zbrojeniowe zatopione 

w pod u nej, betonowej lub ceramicznej stop-

ce) oraz pustaki wype niaj ce, uk adane w rz -

dach pomi dzy belkami. Stropy g sto ebrowe s

dost pne w kilku odmianach o ró nych nazwach 

handlowych – najpopularniejsze to: Teriva, Ceram 

i Fert. Ró ni je rozpi to , rozstaw belek, wyso-

ko  konstrukcji oraz wytrzyma o  na obci -

enia u ytkowe, jednak w praktyce, niezale nie

od nazwy stropu i rodzaju pustaków wype nia-

j cych, ich w asno ci mo na uzna  za równo-

rz dne. Najbardziej rozpowszechnione s  stropy 

Teriva I z wype nieniem z pustaków wiro- lub 

keramzytobetonowych. Ich grubo  wynosi 24 

cm, obci alno  1,5 kN/m2, a rozpi to  – 6 m. 

Wi ksze pomieszczenia mo na przykry  stropem 

teriva I bis o rozpi to ci 7,2 m, grubo ci 27 cm 

i wi kszym zag szczeniu belek konstrukcyjnych. 

W miejscach przewidywanych obci e  skupio-

nych (np. cianek dzia owych poddasza) belki 

uk ada si  podwójnie, obok siebie, ewentualnie nieznacznie je rozsuwaj c. Powsta

szczelin  wype nia si  betonem. Ka dy strop g sto ebrowy o rozpi to ci przekracza-

j cej 4,2 m nale y wzmocni ebrem rozdzielczym wykonanym prostopadle do belek, 

w po owie ich d ugo ci. Zapobiegnie to klawiszowaniu stropu i p kaniu tynku na suficie 

JAKI STROP?

Strop Teriva

Strop Fert

Strop Porotherm

nania si  elementów no nych). Z natury rzeczy nie 

klawiszuj  wylewane na budowie elbetowe stropy 

monolityczne, stanowi  bowiem jednorodn  konstruk-

cj . Naj atwiej – i najtaniej – mo na je te  wyko czy :

starannie wykonany strop monolityczny wystarczy 

zaci gn  g adzi  szpachlow . Niewielkie rysy mog

si  pojawia   na dolnej powierzchni wyko czonych

stropów g sto ebrowych, zw aszcza je li pod o e pod 

tynk przygotowano niestarannie. Wi kszym p kni -

ciom zapobiegaj  stosowane w tych stropach ebra roz-

dzielcze. Zamontowane prostopadle do belek no nych,

po rodku ich rozpi to ci, ebra te usztywniaj  ca

konstrukcj  stropow . Strop g sto ebrowy od do u

najcz ciej wyka cza si  tynkiem cementowo-wapien-

nym, przy czym bardzo istotne jest jego silne zespoje-

nie z pod o em. Najtrudniej unikn  widocznych rys 

w przypadku stropów z p yt kana owych, w miejscach 

ich czenia. W praktyce jest to problem nie do wyeli-

minowania; nawet czenie p yt na specjalne zamki nie 

zapobiega mu ca kowicie. Najskuteczniejsz  recept

b dzie tu sufit podwieszany, ale nale y pami ta , e

jego grubo  (razem z rusztem konstrukcyjnym) mo e

obni y  pomieszczenie nawet o 30 cm.

S ÓW KILKA O KOSZTACH

Na ca kowity koszt stropu ma wp yw jego rodzaj, 

a tak e rozpi to . Im wi ksza, tym wy sze wydatki na 

dosy  drog  stal zbrojeniow . Nie atwo jednak precy-

zyjnie oszacowa  kwot ; zró nicowanie cen poszczegól-

nych elementów mo e by  znaczne, poniewa  pocho-

dz  one zwykle z lokalnych zak adów wytwórczych, 

których oferta daleka jest od jednorodno ci cenowej. 

Ró ne tak e – zale nie od rodzaju stropu i regionu 

kraju – b d  koszty robocizny. Uogólniaj c, mo na

za o y , e najdro szy b dzie strop monolityczny, wyle-

wany na budowie, a najmniej kosztowny – strop z p yt

kana owych.

Przeci tne ceny materia ów i elementów 

wykorzystywanych do budowy stropów:

beton klasy B20 200 z  za m3

belka stropowa typu Teriva 

(do 5 m d .)
20 z  za m.b.

keramzytobetonowy pustak 

wype niaj cy
4 z  za szt.

strop prefabrykowany z p yt

kana owych (rozpi to  do 6 m)
90-100 z  za m2

strop monolityczny grubo ci 12 cm 50-60 z  za m2

strop typu Teriva I 

(rozpi to  do 6 m)
75-80 z  za m2

strop typu Teriva I bis 

(rozpi to  do 7,2 m)
115-120 z  za m2
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CO MO EMY UKRY  W STROPIE?

Je li planujemy w domu system rozprowadzenia 

ciep ego powietrza np. z kominka z wk adem, a tak e

– instalacje centralnego odkurzania lub centralnego 

systemu wentylacji, nie tylko mo emy, ale wr cz musi-

my ukry  w stropie cz  przewodów powietrznych. 

Wygodnie je schowa  pod sufitem podwieszanym, 

je li go jednak nie planujemy, mo emy wykorzysta

do tego struktur  samego stropu. B dzie to proste 

w przypadku stropu g sto ebrowego z wype nieniem

pustakami keramzytobetonowymi – ka dy z nich ma 

wydr ony po rodku otwór o przekroju 14x14 cm, co 

pozwala zmie ci  w nim bez problemu rury o rednicy

nawet 12-13 cm. Rury nale y wprowadza  podczas 

uk adania pustaków; ich ko cówki (zakryte za lepka-

mi) wyprowadzamy na zewn trz wykuwaj c w odpo-

wiednim miejscu otwór w pustaku. Cie sze przewody 

instalacyjne – np. sie  instalacji alarmowej – mo na

ukry  w stropie ka dego rodzaju, umieszczaj c rurki 

os onowe w betonowej wylewce. Naj atwiej poprowa-

dzi  dowolne instalacje w prefabrykowanym stropie 

z p yt kana owych, w którym przekroje kana ów maj

16-17 cm rednicy. Je li kana y maj  pe ni  rol  prze-

wodów wentylacyjnej instalacji wywiewnej, mo na 

ca kowicie zrezygnowa  z wprowadzania rur.

P YTY BALKONOWE I TARASOWE

Szczególnym typem konstrukcji stropowych s  bal-

kony na elbetowej p ycie wspornikowej, a tak e tarasy 

nad pomieszczeniami lub wykuszami, równie  najcz -

ciej wykonywane jako monolityczne p yty betonowe. 

Zw aszcza balkon stanowi do  skomplikowane zagad-

nienie technologiczne. Miejsce zakotwienia jego p yty

w wie cu – a zakotwienie to musi by  solidne z uwagi 

na brak innych podpór – zawsze b dzie mie  charakter 

mostka cieplnego, poniewa  „przerywa” warstw  izola-

cji docieplaj c  wieniec. 

ni szej kondygnacji. Materia y na strop g sto ebrowy dostaniemy zwykle w lokalnej 

wytwórni elementów betonowych. Stropy z wype nieniem pustakami ceramicznymi (np. 

fert, ceram) maj  równie  w swojej ofercie producenci ceramiki budowlanej.  

Strop prefabrykowany znany te  jako strop kana owy lub „p yta era ska” (z racji rodo-

wodu – niegdy  wytwarzany by  wy cznie na warszawskim eraniu), obecnie stoso-

wany jest coraz rzadziej. Jego mankamentem jest konieczno  wykorzystania ci kiego

sprz tu – do u o enia gotowych, wykonanych w wytwórni p yt niezb dny jest d wig.

Niew tpliw  zalet  jest szybki monta  – sprawnie przeprowadzony, mo e zaj  nie 

wi cej ni  2-3 godziny. P yty nie wymagaj  podpór, a uk ada si  je na cianach no nych

po wcze niejszym przygotowaniu podk a-

du z zaprawy cementowej. Dalsze prace 

mo na prowadzi  ju  nast pnego dnia, po 

zazbrojeniu i zabetonowaniu wie ca stropo-

wego oraz po wype nieniu szczelin na styku 

poszczególnych p yt. Strop prefabrykowany 

uzyskuje pe n  wytrzyma o  natychmiast 

po u o eniu, co mo e znacz co skróci  czas 

budowy. P yty kana owe o rozpi to ci do 6 

m (cho  mo na te  spotka  elementy d ugo-

ci 7,2 m), szeroko ci 60, 90, 120 lub 150 cm, maj  24 cm grubo ci, a u o ony z nich 

strop nie wymaga wykonania warstwy nadbetonu. Inaczej jest w przypadku p yt typu 

filigran – jednej z odmian elementów na stropy prefabrykowane. Ich konstrukcja sk ada

si  z p yty elbetowej grubo ci 5-7 cm, z wyprowadzonym do góry zbrojeniem pomoc-

niczym. Mo na z nich wykonywa  stropy o du ej rozpi to ci, s  bowiem projektowane 

indywidualnie, a ich wymiary (szeroko  do 2,4 m, d ugo  do 12 m) warunkuj  niemal 

wy cznie ograniczenia transportowe. Po u o eniu p yt na cianach i podporach no nych

za pomoc  d wigu, a nast pnie zazbrojeniu ich styków oraz wie ca, uk ada si  na nich 

– zgodnie z projektem – zbrojenie dodatkowe, a ca o  zalewa warstw  nadbetonu. Tak 

wykonany strop ma w asno ci zbli one do stropu monolitycznego.

Strop drewniany znajduje zastosowanie g ównie w domach z drewna. W budynkach 

wznoszonych w technologiach murowanych, z uwagi na nisk  zdolno  wyt umiania

d wi ków i charakterystyczne skrzypienie, rzadko wykonuje si  go pomi dzy kondygna-

cjami mieszkalnymi. Powszechnie natomiast uk ada si  go nad górn  kondygnacj , jako 

„pod og ” poddasza nieu ytkowego. Drewniane konstrukcje stropowe s  projektowane 

indywidualnie dla ka dego budynku. Zawsze jednak sk adaj  si  z elementów no nych

(belek lub eber) 

opartych na cia-

nach ,  s upach 

i podci gach, oraz 

z poszycia z p yt 

drewnopochodnych b d  desek. Rozstaw i przekroje belek lub eber dobiera si  do 

przewidywanego obci enia stropu. W zale no ci od potrzeby, konstrukcj  stropu 

mo na usztywni  st eniami zapobiegaj cymi wichrowaniu si  elementów. Strop taki 

od do u mo na wyko czy  p ytami gipsowo-kartonowymi, mo na go te  ciekawie 

wyeksponowa , mocuj c poszycie jedynie do eber, a ostrugane i zaimpregnowane 

wcze niej belki pozostawiaj c widoczne. Poza niekwestionowan  urod  materia u

zalet  stropu drewnianego jest prostota konstrukcji i niska waga jej poszczególnych 

elementów.

Strop na belkach stalowych, dawniej ciesz cy si  du  popularno ci , dzi  z uwagi 

na koszty (wysoka cena stali) rzadko wykorzystywany jest jako rozwi zanie kom-

pleksowe w domu jednorodzinnym. Znajduje jednak zastosowanie jako konstrukcja 

uzupe niaj ca – tam, gdzie inwestorowi zale y na miejscowym zmniejszeniu grubo ci

stropu, a tak e w miejscach, w których nie mo na ustawi  podpór. Przy wykonywaniu 

stropu nie ma potrzeby stemplowania, co jest jego istotn  zalet . Konstrukcja sk ada

si  z belek no nych w postaci dwuteowników stalowych wysoko ci 12-16 cm. Po ich 

u o eniu (w rozstawie 90-120 cm) przestrze  pomi dzy nimi zbroi si  i zalewa betonem 

w podwieszonym do konstrukcji deskowaniu b d  wype nia prefabrykowanymi p ytami

cienkiego elbetu.

Strop belkowo- ebrowy

fot. Prefabet Bia e B ota

… przed zabetonowaniem stropu lub u o eniem na nim poszycia 

(czyli wówczas, gdy wszystkie jego elementy s  jeszcze widocz-

ne, a ich demonta  lub poprawki – mo liwe):

•  sprawdzi  zgodno  konstrukcji z projektem,

•  skontrolowa  zbrojenie (liczb  i grubo  pr tów, 

 ich u o enie oraz po czenia),

•  zmierzy  wysoko  stropu w stosunku do poziomu

 pod ogi ni szej kondygnacji,

•  sprawdzi  podpory i poprawno  wykonania deskowania,

•  skontrolowa  prawid owo  zakotwienia stropu w murze.

Uwaga: przepisy wymagaj , by zgoda na wykonanie stropu 

zosta a odnotowana w dzienniku budowy. 

INSPEKTOR NADZORU POWINIEN
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KROK 1  Kontrolujemy poziom wierzchniej warstwy wszystkich podpór pod 

strop: cian zewn trznych i wewn trznych cian no nych oraz s upów.

KROK 2  Wykonujemy elbetowe podci gi.

KROK 3  Wyrównujemy górne powierzchnie podci gów i cian.

KROK 4  Wst pnie ustawiamy podpory monta owe: poziome rygle (belki 

drewniane o przekroju 10x10 cm) w rozstawie 150-200 cm podpieramy co 

150 cm stemplami.

KROK 5  Uk adamy na górnej powierzchni cian (na 2-centymetrowej war-

stwie zaprawy cementowej) prefabrykowane belki stropowe. Ich oparcie na 

murze nie mo e by  mniejsze ni  8 cm. Równy rozstaw belek pomo e nam 

zachowa  u o enie pomi dzy nimi kra cowych (zadeklowanych) pustaków 

wype niaj cych.

KROK 6  Uk adamy pomi dzy belkami pustaki; robimy to rz dami pro-

stopad ymi do kierunku belek. W miejscu przebiegu ebra rozdzielczego 

pozostawiamy odst p 8-10 cm.

KROK 7  Kontrolujemy prawid owo  wypoziomowania belek. Je li rozpi -

to  naszego stropu przekracza 4 m, zalecane jest uniesienie rodkowych

podpór o ok. 2 cm. Utworzona w ten sposób tzw. ujemna strza ka ugi cia

zminimalizuje odkszta canie si  stropu w cz ci rodkowej.

KROK 8  Usztywniamy ostatecznie stemple podtrzymuj ce strop.

KROK 9  Murujemy zewn trzn  warstw ciany do wysoko ci u o onego

stropu.

KROK 10  Uk adamy zbrojenie wie ca stropowego: cztery pr ty o redni-

cy 12 mm spinamy ze sob  co 25 cm za pomoc  strzemion stalowych. 

Wysoko  wie ca powinna by  równa grubo ci stropu, a jego szeroko  nie 

mniejsza ni  12 cm.

KROK 11  Po rodku stropu, w pozostawionej wcze niej wolnej przestrzeni 

(nie wype nionej pustakami) oraz w miejscach po czenia belek na pod-

porach wewn trznych uk adamy zbrojenie ebra rozdzielczego: dwa pr ty

o rednicy 12 mm, co 60 cm po czone strzemionami. 

KROK 12  Po raz ostatni sprawdzamy mocowanie podpór, po czym zlewa-

my obficie wod  wszystkie pustaki wype niaj ce.

KROK 13  Betonem klasy B20 – dowo onym taczkami po pomostach robo-

czych lub podawanym pomp  – równomiernie zalewamy ca  powierzchni

stropu a  do poziomu górnej powierzchni pustaków.

KROK 14 Uk adamy i dok adnie poziomujemy listwy kierunkowe (grubo ci

3 cm); u atwi  nam one wyrównanie powierzchni stropu przed wylaniem 

górnej warstwy betonu.

KROK 15  Przez co najmniej tydzie  piel gnujemy beton, systematycznie 

polewaj c powierzchni  stropu wod .

Krok 16  Po 14 dniach mo emy zdemontowa  cz  podpór. Pe ne

obci enie stropu mo liwe jest po up ywie miesi ca, dopiero po tym czasie 

uzyskuje on bowiem docelow  wytrzyma o .

16 KROKÓW DO SOLIDNEGO STROPU (na przyk adzie stropu g sto ebrowego)

Aby zminimalizowa  ucieczki ciep a, nale y ocie-

pli  p yt  balkonow  od do u i od góry, co w praktyce 

rzadko jest wykonywane. Mo na te  zastosowa  specjal-

ne czniki izolowane, mocuj ce p yt  w wie cu, jest 

to jednak do  kosztowne. Warto zatem d y  do zmi-

nimalizowania grubo ci p yty wspornikowej. Nale y

przy tym pami ta , e p yty balkonowe, w odró nieniu

od stropów w budynku, zbrojone s  w górnej cz ci

(2-3 cm od wierzchu p yty). Projektuj c wzmocnione 

zbrojenie i dobieraj c odpowiedni  klas  betonu mo na

zmniejszy  ten wymiar nawet do 8-10 cm. Problemy 

z izolacj  ciepln  w s siedztwie balkonu rozwi zuje po 

cz ci oparcie go na wspornikach (wówczas ogranicza-

my ucieczk  ciep a do punktów zakotwienia wsporni-

ków w wie cu) lub na s upach 1, 2, jako konstrukcji 

samono nej. Mo na te  zdecydowa  si  na balkon 

drewniany; drewno jest znacznie skuteczniejszym izo-

latorem ni  beton. 

Grubo  stropu warto tak e obni y  w przypadku 

tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Pozwoli to 

uzyska  zapas miejsca na ocieplenie poziome p yty tara-

sowej, a przy tym zachowa  jednolity poziom posadzki 

na tarasie i w przylegaj cym do niego pomieszczeniu.

1 Balkon na wspornikach

2 Balkon na s upach


